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VURDERING OG PRIORITERING AV SØKNADER TIL
TILSKUDDSORDNING FOR INKLUDERING AV BARN I
LAVINNTEKTSFAMILIER 2019

RÅDMANNENS INNSTILLING
Innkomne søknader til tilskuddsordningen for inkludering av barn i lavinntektsfamilier
prioriteres slik det fremkommer i saken og i henhold til Bufdirs
regelverk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skapende, kreativ og sosial ferie - Ullensaker kommune
BUA Ullensaker - Ullensaker kommune
Rullende mat - Ullensaker kommune
Inkludering av barn fra lavinntektsfamilier - Ullensaker gym og turn
ALLEMED-koordinator - Ullensaker kommune
Kjør for livet Ullensaker - Kjør for livet AS

Ullensaker, 15.01.2019
Rune Hallingstad
rådmann
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Saksbehandler: Ingrid Bergande
Vedlegg:
1
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3
4
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6

Allemed-koordinator
BUA Ullensaker
Inkludering av barn fra Lavinntektsfamilier
Kjør for livet Ullensaker
Rullende mat
Skapende kreativ sosial ferie

Saksdokumenter:
SAMMENDRAG
Gjennom Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier kan
offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner søke om midler til tiltak som
motvirker og/eller demper konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Kommunen skal
foreta en politisk og administrativ vurdering og prioritering av alle innkomne søknader. Det
har for søknadsåret 2019 kommet inn seks søknader i Ullensaker. Prioriteringen er som
følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skapende, kreativ og sosial ferie - Ullensaker kommune
BUA Ullensaker - Ullensaker kommune
Rullende mat - Ullensaker kommune
Inkludering av barn fra lavinntektsfamilier - Ullensaker gym og turn
ALLEMED-koordinator - Ullensaker kommune
Kjør for livet Ullensaker - Kjør for livet AS

SAKSUTREDNING
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning for
inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Tilskuddsordningen skal bidra til at alle barn,
uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig
i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Løsningen for å nå barn vil variere
fra kommune til kommune. Frivillige organisasjoner, og idretten som allerede får offentlig
støtte, forventes å bidra i de ulike løsningene. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk
ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller
ingen kostnader. Det er et mål at tiltakene i tillegg til å oppfylle formålet også bidrar til et mer
inkluderende fritidsmiljø. Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av
fattigdomsproblemer. Familien inngår også i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-,
fritids- og ferieaktiviteter. Offentlige og private aktører må bidra med 20 % av
tilskuddsbeløpet i egenfinansiering og frivillige organisasjoner 5 % av tilskuddsbeløpet.
Det kan søkes om tilskudd til tiltak som:
 bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta
i kultur- og fritidsaktiviteter
 bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta
i ferieaktiviteter
 bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative
mestringsarenaer
Bufdir har mottatt alle søknader for 2019 og før midler blir tildelt bes kommunene gjøre en
politisk og administrativ vurdering og prioritering av alle innkomne søknader. Med dette
menes at vurdering og prioritering enten gjøres i politisk utvalg/komite, eller gis en politisk
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og administrativ vurdering og prioritering av øverste politiske og administrative nivå.
Regelverket ber kommunen prioritere på grunnlag av konkrete målsettinger for barne- og
ungdomsarbeidet i kommunen, og på bakgrunn av lokale levekårsutfordringer for barn og
ungdom. Det anbefales at tiltakene som gis prioritet inngår i en helhetlig og samordnet barneog ungdomspolitikk og i kommunen planarbeid. Det skal legges til rette for at barn og
ungdom kan delta og ha innflytelse i prioritering, planlegging og gjennomføring av tiltaket,
der det er naturlig. Gjennom ordningen er kommunen også forpliktet til å opprette en
knutepunktsfunksjon. Ullensaker kommune ivaretar knutepunktsfunksjonen slik: Kommunen
har satt ned en tverrfaglig gruppe bestående av representanter fra forebyggende barn og unge,
NAV og folkehelsekoordinator som utgangspunkt for kommunens knutepunktsfunksjon.
Gruppens medlemmer har allerede mange kontaktpunkter med målgruppen, og vil ha ansvar
for å koordinere arbeidet mot målgruppen og frivillige lag og organisasjoner. Kommunen har
satt fokus på barnefattigdom og spesielt på deltakelse i fritidsaktiviteter. Dette arbeidet vil
gruppen blant annet følge opp. Det settes også fokus på informasjonsflyt innad i kommunen
om ordningen, eks. gjennom kommunens SLT-koordineringsgruppe.
Barnefattigdom i Norge i dag handler i stor grad om ekskludering og utenforskap og mindre
om fysisk overlevelse. Utsatte grupper er barn av foreldre uten fast jobb, lav utdanning og
foreldre med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, barn i husholdninger med lavinntekt, som
mottar økonomisk stønader og med enslige forsørgere. I Ullensaker kommune lever 9,6 %
barn i husholdninger med lavinntekt siste år (2016, barnefattigdom.no), og 17 % er barn av
enslige forsørgere (2015-17, Kommunehelsa statistikkbank). Det å leve i fattigdom som barn
kan påvirke barnets nåværende livskvalitet, og fremtidige muligheter i livet.
Vurdering og prioritering av innkomne søknader
Det har for søknadsåret 2019 kommet inn seks søknader i Ullensaker. Kommunens mål fra
kommuneplanens samfunnsdel om at alle barn og unge skal ha muligheter for meningsfylte
aktiviteter i fritiden og at alle skal gis likeverdige muligheter for å oppleve mestring og
utvikling har ligget til grunn for vurderingene. I tillegg er tiltak som treffer en bredde i
målgruppen og aktiviteter for målgruppen blitt vektlagt. Det er knutepunktsfunksjonen som
har vurdert og prioritet søknadene. Under følger en liste over søknadene i prioritert
rekkefølge.
1. Skapende, kreativ og sosial ferie
Søker: Ullensaker kommune
Søknadssum: kr 800 000,Bekrivelse: Kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge i ferier og workshops utenom
ferier. Mål om å skape gode arenaer for aktivitet, sosialt samhold, mestring og
inkludering.
Vurdering: Tiltaket gir aktivitet for mange i målgruppen. Fokus på andre aktiviteter
enn bare idrett og tiltaket har tilbud til ulike interessegrupper. Samarbeid med
frivilligheten. Tilbud til barn og unge som ikke har planer i ferier.
2. BUA Ullensaker utstyrssentral
Søker: Ullensaker kommune
Søknadssum: kr 320 000,Beskrivelse: Utstyrssentral som driftes av Frivilligsentralen. Søker primært om midler
til innkjøp av utstyr og noe lønn til ansatte ved sentralen.
Vurdering: Tiltaket gir gratis utlån av utstyr til alle barn og unge i kommunen. Gir
mulighet for et stort spekter av aktiviteter for ulike interessegrupper. Samarbeid med
frivilligheten. Forutsetter god markedsføring slik at barn, unge og foresatte vet de kan
låne utstyr i den ny oppstartede utstyrssentralen.
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3. Rullende mat
Søker: Ullensaker kommune
Søknadssum: kr 400 000,Beskrivelse: Sosialt tilholdssted på hjul (bo-bil) som serverer gratis/lavkost mat.
Mulighet til å flytte klubbaktivitet ut av ungdomshusene. Ungdom skal drifte
prosjektet med bistand fra voksne.
Vurdering: Innovativt prosjekt som også kan driftes etter at tilskuddsmidler tar slutt.
Ny måte å skape aktivitet for ungdom på fritiden. Positivt å oppsøke andre tettsteder
enn Jessheim sentrum og at ungdom er med og drifter prosjektet. Samarbeid med
frivilligheten.
4. Inkludering av barn i lavinntektsfamilier
Søker: Ullensaker gym og turn
Søknadssum: kr 281 000,Beskrivelse: Gi 20 barn og unge i målgruppen muligheten til å delta ett år på en av
idrettsgrenene til klubben (dans, turn, zumba, cheerleading).
Vurdering: Positivt at et frivillig lag har et prosjekt rettet mot målgruppa. Et godt tiltak
for å inkludere målgruppa, med et noe smalere nedslagsfelt. Samarbeid med andre.
5. ALLEMED-koordinator
Søker: Ullensaker kommune
Søknadssum: kr 500 000,Beskrivelse: Koordinator med hovedoppgave å være en brobygger mellom barn og
familier og fritidsaktivitet
Vurdering: I utgangspunktet et godt tiltak, men gruppa har vurdert prosjektperioden på
et år som for kort til å se resultater av stillingen. Hva får en utrettet på så kort tid og
hva skjer etter prosjektslutt? Avhengig av om personen i stillingen er kjent i
kommunen eller ikke. Allikevel ser prosjektgruppa at det er behov for en lignende
stilling i kommunen.
6. Kjør for livet Ullensaker
Søker: Kjør for livet AS
Søknadssum: kr 350 000,Beskrivelse: Etablere Kjørt for livet klubb i Ullensaker. Aktivitet en kveld i uka, hele
året. Klubben gir et tilbud til 7 utvalgte ungdommer og opptil 28 totalt på et år.
Vurdering: Prosjektet er ikke godt nok forankret i kommunen. Kjør for livet AS har
etter dialog ikke tatt kontakt med avdeling for forebyggende barn og unge etter
oppfordring.
KONKLUSJON OG ANBEFALING
Det har kommet inn seks søknader til tilskuddsordningen for inkludering av barn i
lavinntektsfamilier i Ullensaker. Bufdir stiller krav om vurdering og prioritering av søknadene
og rådmannen anbefaler følgende prioritering:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skapende, kreativ og sosial ferie - Ullensaker kommune
BUA Ullensaker - Ullensaker kommune
Rullende mat - Ullensaker kommune
Inkludering av barn fra lavinntektsfamilier - Ullensaker gym og turn
ALLEMED-koordinator - Ullensaker kommune
Kjør for livet Ullensaker - Kjør for livet AS
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